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Αυτός είναι ο σύντομος οδηγός

στον  συνα

Βελτιώστε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας

και την εκπαίδευση  με τη 

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τα σωστά 

Απλουστεύστε τους τρόπους μεταβίβα

ΤελικάΤελικά

Εμπιστοσύνη ... Ικανοποιημέμ η ημ

ς σας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση 

αρπαστικό κόσμο της  

 σχετικά με τα προιόντα λιανικής, τη γνώση του brand

χρήση του απλού αυτού εργαλείου.

πρωτόκολλα θεραπείας Nimue  ανά πάσα στιγμή.

ασης του μηνύματος Nimue στους πελάτες σας.

αποτελέσματα: αποτελέσματα: 

ένοι πελάτες ... Βελτιωμένες πωλήσεις!ς μ ς ή ς
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η ιστορία της
• Η ανάπτυξη της ξεκίνησε το 1994

• Αρχικά αναπτύχθηκε απο έναν πλαστικό χειρουργό ο οποίος βρισκόταν 

επεμβάσεις του ώστε να ενισχύει τις δερματικές αλλαγές την επούλωση κεπεμβάσεις του ώστε να ενισχύει τις δερματικές αλλαγές, την επούλωση κ

τί διαφορετικό έχει η
• Μοναδική φιλοσοφία χρήσης Αλφα υδροξυοξέων για την εξασφάλιση
• Χρήση  μέγιστων συγκεντρώσεων συστατικών υψηλής ποιότητας 
• Δεν πραγματοποιούνται δοκιμές σε ζώα
• Χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων
• Δεν χρησιμοποιούνται λανολίνες και ορυκτέλαια
• Δε χρησιμοποιείται συντηρητικό σύστημα paraben (κανόνες ΕΕ)
• Δεν χρησιμοποιούνται κόκκοι
• Η πρώτη σειρά δερμο-κοσμετο-φαρμακευτικών προιόντων  
• Σύστημα Refill (ανταλλακτικών)
• Φυτοφαρμακευτικά και βιοτεχνολογικά συστατικά για μια συνεργι
• 11 συστήματα μεταφοράς

=  Δερμο – Κοσμετο – Φαρμ

derma= Δερματική δρ

cosme= Καλλυντική 

ceutical= Φαρμακευτικ
4

ceutical= Φαρμακευτικ

σε αναζήτηση μιας σειράς προιόντων που θα χρησιμοποιούσε πριν και μετά τις 

και τη μακροπρόθεσμη δερματική υγείακαι τη μακροπρόθεσμη δερματική υγεία.

η της μέγιστης διέγερσης με τον ελάχιστο ερεθισμό
για τη μέγιστη βελτίωση της δερματικής υγείας

ιστική θεραπευτική προσέγγιση

μακευτικά  προιόντα

ράση 

δράση

κή δράσηκή δράση



καλλυντικά

παραδοσιακά καλλυντικά vs δερμο

καλλυντικά
Καθαρισμός δέρματος
• καθαριστικά με βάση το σαπούνι
• αλκαλοποίηση του pH –

καταστροφή του φυσικού 

αίσθηση ξηρότητας και τραβήγμ
στο δέρμαρ φή φ

όξινου μανδύα του 
δέρματος

Φροντίδα ημέρας και νύχτας
• πλούσια , βαριά ενυδάτωση
• ανάγκη για όλο και• ανάγκη για όλο και 

βαρύτερα προιόντα
• το δέρμα χάνει την ικανότητα 

της αυτοενυδάτωσης
• επιφανειακή δράση

αίσθηση «στρώματος κρέμας» 
δέρμα

Αντιηλιακή προστασία
• αντιηλιακά υψηλά σε χημικά 

φίλτρα που ενδέχεται να είναι 
βλαβερά

ί λ θ ί θ ό

λευκό στρώμα αντιηλιακού στο
δέρμα και αίσθησ
λιπαρότητας

• μπορεί να προκληθεί ερεθισμός 
στο δέρμα

01

th ti

adding oil and  
moisture 02

skin  

Ο
τ
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the negative 
feedback  

cycle

even richer cosmetic

becomes
lazythe skin  

becomes
even lazier
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1.
2.
3.03even richer cosmetic  

moisturiser needed
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δερμοκοσμετοφαρμακευτικά

ο-κοσμετοφαρμακευτικά

δερμοκοσμετοφαρμακευτικά

ματος 

Καθαρισμός δέρματος
• καθαριστικά με όξινη 

βάση
• αναδόμηση της υγείας του 

Αίσθηση υγρασίας και «γεμίσματος»

μη η ης γ ς
δέρματος χωρίς ερεθισμούς

Φροντίδα ημέρας και νύχτας

στο • επανεκπαίδευση του δέρματος
• το δέρμα αυτοενυδατώνεται
• επούλωση και αναδόμηση 
• θεραπεία των σημείων βλαβών

Μέγιστη προιοντική διείσδυση

ο 
ση 

Αντιηλιακή προστασία
• συνεργικές συνθέσεις
• παροχή μέγιστης προστασίας
• αντιγηραντικά ωφέλη

δ λ ύ θ ί

Μη λευκαντικό και μη λιπαρό

• δεν πρροκαλούνται ερεθισμοί

Ο κύκλος αρνητικής ανατροφοδότησης εξαιτίας 
της χρήσης  «πλούσιων» καλλυντικών 

. προσθήκη λίπανσης και ενυδάτωσης

. το δέρμα «τεμπελιάζει»

. το δέρμα χρειάζεται ακόμη πιο πλούσια ενυδατικά
καλλυντικά

. το δέρμα «τεμπελιάζει» ολοένα και περισσότερο.



Χρήση  Α-Υδροξυοξέων: η μοναδ

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ 
ΟΞΥΟΞΥ

ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ 
ΟΞΥ

ΚΙΤΡΙΚΟΚΙΤΡΙΚΟ 
ΟΞΥ

ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 3ΦΑΣΗ 2ΦΑΣΗ 1
– εώς 7%

ΦΑΣΗ 3
– εώς 15%

ΦΑΣΗ 2
– εώς 10%

ΦΑΣΗ 1
– pH4.5

ΦΑΣΗ 3
– pH3

ΦΑΣΗ 2
– pH3.5
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δική προσέγγιση της 

Τριπλός συνδυασμός:Τριπλός συνδυασμός:
• ενυδάτωση
• αναζωογόνηση
• λάμψη

συγκέντρωσησυγκέντρωση

ισχύς



μεταβατική περίοδος
• προσωρινή κατάσταση λόγω των λειτουργικών

και δομικών αλλαγών στο δέρμα
• ορατή 2 4 εβδομάδες μετά την ένταξη στη Nimue

μ β ή ρ ς

• ορατή 2-4 εβδομάδες μετά την ένταξη στη Nimue
• διαρκεί 4-6 εβδομάδες

tra
ns

iti
on

al
 

pe
rio

d

μοναδικό σύστημαμοναδικό σύστημα 
κατηγοριοποίησης δέρματος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

(AHA)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

(AHA)

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΥΠΕΡΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ

(PHA)(AHA)
7

κύκλος δερματικής υγείαςς ρμ ής γ ς

4 θεραπευτικές αρχές4 θεραπευτικές αρχές

1
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

2
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

3
ΑΝΤΙ

4
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΑΝΤΙ-

ΟΞΕΙΔΩΣΗ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Καθαρισμός ματιών (Eye Make-up Remover)

ύ ά ά ά• Απομακρύνει απαλά και αποτελεσματικά το μακιγιάζ
χειλιών

• Αυξημένη ενυδάτωση

• Ενυδάτωση της περιοχής των ματιών

ον
ερ

Καθαριστικό τζελ (Cleansing Gel)

• Χωρίς σαπωνοποιητικά στοιχεία, κρεμώδες τζελ
• Απαλή ενυδάτωση

ον
τίσ

ιο

Κοντίσιονερ (Conditioner)

• Βελτίωση δερματικής υφής
• Απολίπανση και βαθύς καθαρισμός

Καθαριστικό γαλάκτωμα (Cleansing Milk)κά
 &

 κ • Απολίπανση και βαθύς καθαρισμός
• Aντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδης δράση 

• Ελαφρά απολέπιση και αυξημένη ενυδάτωση
• Αναδόμηση της φυσικής ισορροπίας του δέρματος

θα
ρι

στ
ι

κα
θ Καθαριστικό διαδραστικό τζελ (Cleansing Gel Lite)

• Χωρίς σαπωνοποιητικά στοιχεία, ενυδατικό, κρεμώ
• Αφαιρεί και το μακιγιαζ ματιών

Διαδραστικό κοντίσιονερ (Conditioner Lite)

• Χωρις αλκοόλ
• Απαλύνει, καταπραύνει, ηρεμεί το δέρμα
• Ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα8

100ml

ώ

Βασικά συστατικά pH 5.5
ζ των ματιών και των  • GGP

• Βούτυρο Shea

140ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 1.4% Tριπλό σύμπλοκο AHA

140ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 7% Tριπλό σύμπλοκο AHA

140ml Βασικά συστατικά pH 5.5

• 1% Σύμπλοκο AHA
• Πεπτίδια γάλακτος
• Ceramide-3

140ml

ώδες τζελ

Βασικά συστατικά pH 5.5

• Σύμπλοκο Πολυ-
υδροξυοξέων

140ml Βασικά συστατικά pH 5.5

• Σύμπλοκο Πολυ-
υδροξυοξέων



Κρέμα ημέρας (Nimue Day)

ώ έ έ ί

ς Ενισχυμένη ενυδατική ημέρας (Multi Day Plus+)

• Μειώνει λεπτές γραμμές και ρυτίδες
• Βελτίωση ενυδάτωσης και προστασία δερματικού φ

νύ
χτ

ας

Ενισχυμένη ενυδατική ημέρας (Multi Day Plus+)

• Ώριμο, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο δέρμα
• Μείωση ξηρότητας, αφυδάτωσης και ρυτίδων
• Βελτίωση σφριγηλότητας

ας
 κ

αι
 ν

Ενυδατική ημέρας (Moisturiser Plus)

• Ρυθμίζει την παραγωγή σμήγματος και βελτιώνει τη
• Μειώνει τις βαθιές γραμμές και ρυτίδες

ημ
έρ

α Μειώνει τις βαθιές γραμμές και ρυτίδες

Ενισχυμένη ενυδατική νύχτας (Multi Night Plus+)

απ
είε

ς • Ώριμο, ξηρό, δυσφορικό δέρμα
• Μειώνει τη χαλάρωση
• Βελτίωση σφριγηλότητας και ελαστικότητας

θε
ρα Λευκαντική ημέρας

• Βελτίωση χρώματος και υφής
• Ρύθμιση του σχηματισμού νέων χρωστικών

Λευκαντική νύχτας

• Bελτίωση υφής και δερμματικού τόνους
• Ρυθμίζει τον σχηματισμό νέων χρωστικών

9

50ml Βασικά συστατικά pH 4.5

50ml Βασικά συστατικά pH 4 5

φραγμού
• 0.5% Tριπλό Σύμπλοκο AHA
• 3% Γαλακτικό Σύμμπλοκο

50ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 0.5% Tριπλό Σύμπλοκο AHA
• Βλαστοκύτταρα Argan
• Εκχύλισμα σπόρων σόγιας 

50ml

ν ενυδάτωση

Βασικά συστατικά pH 4.5

• 5% Aμφοτερικό τριπλό 
Σύμπλοκο AHA  μ

• Eνθυλακωμένη Βιταμίνη A, 
C  & Σύμπλοκο Βιιιταμίνης E

50ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 5%Aμφοτερικό τριπλό 
Σύμπλοκο AHA 

• Βλαστοκύτταρα Argan
• Σύμπλοκο Πεπτιδίων Γάλακτος

50ml Βασικά συστατικά pH 5.5

• Σύμπλοκο Δερματικής 
Λάμψης

• 5% Εκχύλισμα Bearberry5% Εκχύλισμα Bearberry
• 5% Bοτανικό μίγμα

50ml Βασικά συστατικά pH 5.5

• Σύμπλοκο Δερματικής λάμψηςΣύμπλοκο Δερματικής λάμψης
• 5% Εκχύλισμα Bearberry
• 8% Boτανικό μίγμα



Ενισχυμένη λευκαντική κρέμα νύχτας (Night Fader P

Θ ί ή ά ί• Θεραπεία πολλαπλής δράσης για τη μείωση της 
υπερμελάγχρωσης σε προχωρημένα στάδια

• Aντιγηραντική και ενυδατική

ας

Κρέμα για το προβληματικό δέρμα (Purifier)

• Θεραπεία του  προβληματικού δέρματος  - δεν προκα
• Ελέγχει τις μολύνσεις
• Ρυθμίζει την έκκριση λιπαρότητας

& 
νύ

χτ
α

Moisturiser Lite

• Ρυθμίζει την παραγωγή ελαίων
• Ενυδάτωση βελτίωση απαλότητας και ελαστικότητ

μέ
ρα

ς 
& • Ενυδάτωση, βελτίωση  απαλότητας και ελαστικότητ

είε
ς 

ημ
θε

ρα
π

ε
θ
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lus) 50ml Βασικά συστατικά pH 5.0

• Aλφα Αρβουτίνη
• Bellis Perenis

50ml

αλεί ξηρότητα

Βασικά συστατικά pH 4.5

• 5% Aμφοτερικό τριπλό 
Σύμπλοκο AHA  

• Eνθυλακωμένη Ρετινόλη
spotapplication

50ml

τας

Βασικά συστατικά pH 4.5

• 2.5% Σύμπλοκο
οξέων φρούτωντας οξέων φρούτων

• 6% Γαλακτικό Σύμπλοκο



Απολεπιστικό Ένζυμο (Exfoliating Enzyme)

θ ή ξ ή ή έ

α 
κα

ι 
• Μη-ερεθιστική, μη αποξεστική ενζυματική απολέπι
• Βελτιώνει την υφή του δέρματος

οσ
τα

σί
α

αγ
μο

ύ

Προστασία Δερματικού Φραγμού (Element Barrier)

• Ενυδατώνει την κερατίνη στοιβάδα

ακ
ή 

πρ
ο

κο
ύ 

φρ
α • Μειώνει την ευαισθησία στην ακτινοβολία UV , στις

και τη φλεγμονή

Αντιηλιακό προσώπου-σώματος (SPF 40)

αν
τιη

λια
δε

ρμ
ατ

ικ

• Ελαφρύ, μη λιπαρό γαλάκτωμα που δεν ασπρίζει
• Προστασία UVA/UVB
• Aντιγηραντικά ωφέλη

λέ
πι

ση
|

στ
ασ

ία 
δ

Αντιηλιακό με χρώμα (Tinted SPF 40)

• Προστασία UVA/UVB
• Μείωση των δυσχρωμιών, των μελαγχρώσεων και

απ
ολ

πρ
οσ

Μείωση των δυσχρωμιών, των μελαγχρώσεων και 
• Διαθέσιμο σε 3 αποχρώσεις:  ανοιχτό, μεσαίο, σκού

Αντιηλιακό σώματος –σπρευ (SPF 30 Body Spray ActivΑντιηλιακό σώματος σπρευ (SPF 30 Body Spray Activ

• Ελαφρύ, μη λιπαρό, δεν ασπρίζει  κατά την εφαρμο
• Προστασία UVA/UVB (δείκτης 30) και υπέρυθρων
• Προστασία ενάντια στη θερμική δερματική γήρανση
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60ml Βασικά Συστατικά pH 5.5
ση • Ένζυμα Παπάγια

• Ένζυμα Ανανά

20ml/100ml Βασικά Συστατικά pH 6.0

• Σύμπλοκο
Ph t idς υπέρυθρες ακτίνες Phytoceramides
6

• Εκχύλισμα Artemia Salina

20ml/60ml Βασικά Συστατικά pH 6.5
κατά την εφαρμογή

p

• Ανόργανα φυσικά 
αντιηλιακά φίλτρα

• Οργανικά χημικά 
αντιηλιακά φίλτρα

60ml

της ερυθρότητας

Βασικά Συστατικά pH 6.5

• Ανόργανα και 
οργανικά αντιηλιακά της ερυθρότητας

ύρο
ργ η

φίλτρα
• Χρωστικές

ve) 150ml Βασικά Συστατικά pH 6 5ve) 150ml

ογή

η

Βασικά Συστατικά pH 6.5

• Ανόργανα και 
οργανικά αντιηλιακά 
φίλτρα

• Εκχύλισμα Artemia Salina



ου
 SPF 50 Body Spray Sport

ύ ό ό άβ

φρ
αγ

μο • ελαφρύ, μη λιπαρό, μη λευκαντικό, αδιάβροχο σπρ
• Προστασία UVA/UVB (fδείκτης 50) και υπερυθρης
• Προστασία ενάντια στη θερμική δερματική γήρανση

ρμ
ατ

ικο
ύ 

Ενυδάτωση μετά τον ήλιο (After Sun Hydrator)

• Αναζωογονητικό και καταπραυντικό θεραπευτικό τζελ
έκθεση στον ήλιο 

τα
σία

 δε
ρ

s

• Μείωση της δερματικής δυσφορίας που ακολουθεί τ
ήλιο 

• Επιδιόρθωση δερματικών βλαβών

α|
πρ

οσ
τ

ac
tiv

es

Ενεργή λοσιόν (Active Lotion)

• Απολεπίζει και ανανεώνει
• Βελτιώνει τη δερματική υφή

οσ
τα

σί
α • Βελτιώνει τη δερματική υφή

Ενεργό τζελ (Active Gel)

ακ
ή 

πρ
ο • Απολεπίζει, μειώνει την επιφανειακή λιπαρότητα

• Aντιφλεγμονώδες, αντιβακτηριακό
• Βελτιώνει τη δερματική υφή

Αν
τιη

λια
Α
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150ml

έ ώ

Βασικά Συστατικά pH 6.5
ρέυ σώματος

η

• Ανόργανα και 
Οργανικά αντιηλιακά 
φίλτρα

• Εκχύλισμα Artemia Salina

100ml

λ για μετά την 

Βασικά Συστατικά pH 5.0

• Witch Hazel
• Εστέρες βιταμίνης C

την έκθεση στον 
Εστέρες βιταμίνης C

60ml Βασικά Συστατικά pH 3.5

• 10% Aμφοτερικό τριπλό 
σύμπλοκο AHAσύμπλοκο AHA  

60ml Βασικά Συστατικά pH 3.5

• 10% Tριπλό σύμπλοκο AHA



Ορός Άλφα Λιποικού οξέος (Alpha Lipoic Activator)

ύ ξ ό ό• Σούπερ αντιοξειδωτικός ορός
• Μειώνει τις λεπτές γραμμές, συσφίγγει το χαλαρό δέ

(Φάση2)

Ορός Αντιγήρανσης (Multi Rejuvenating Serum)

)

Ορός Αντιγήρανσης (Multi Rejuvenating Serum)

• Συσφίγγει, λειαίνει και ενυδατώνει το δέρμα
• Μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των

βελτιώνει τον ανομοιόμορφο δερματικό τόνο

(ο
ρο

ί)

Ορός Ενυδάτωσης (Super Hydrating Serum)

• Άμεση ενυδάτωση
• Προστασία δερματικού 

χυ
τικ

ά φραγμού
(Μεταβατικη περίοδος, Φάση 1)
Διορθωτικός Ορός (Corrective Serum)

• Ρυθμίζει το σμήγμα και ελέγχει τις ακνεικές εκδηλώσεις

εν
ισ

χ μ ζ μήγμ γχ ς ς η ς
• Καθαρίζει το δέρμα, μειώνει την ακμή, προάγει την 

επούλωση
(Μεταβατική περίοδος, Φάση1)

Ορός Βλαστοκυττάρων (Stemplex Serum)

• Αντιρυτιδικός, συσφιγκτικός, λειαντικός ορός
• Άμεση σύσφιξη του 

δέρματος (Φάση1)

13

30ml Βασικά συστατικά pH 4.0

έρμα 
• Aλφα Λιποικό οξύ
• DMAE

30ml Β ά ά H 3 030ml

ν ρυτίδων και 

Βασικά συστατικά pH 3.0

• Βιταμίνη C L Aσκορβικό οξύ
• Παλμιτολικό Τριπεπτίδιο – 3

30ml Βασικά συστατικά pH 5.0

• Φυτοπροστατευτικά
συστατικά

• Ενυδατικό Bio-Σύμπλοκο

30ml

ς

Βασικά συστατικά pH 4.0

• Σμηγματορυθμιστικός
δερματική 

Σμηγματορυθμιστικό
Σύμπλοκο

• Γαλακτικό Σύμπλοκο
• Σαλικυλικό οξύ

30ml Βασικά συστατικά pH 5.5p

• Bοτανικό εκχύλισμα 
βλαστοκυττάρων

• Pichia Resveratrol



Τοπική θεραπεία ακμής  (Adult Spot Treatment)

έ έ έ ώ• Ελέγχει τις τοπικές ακνεικές εκδηλώσεις 

Τοπική θεραπεία υπερμελάγχρωσης (Fade Treatment)

οι
όν

τα
 

τιώ
ν

Τοπική θεραπεία υπερμελάγχρωσης (Fade Treatment)

• Μείωση της μελανίνης και της μελάγχρωσης
• Βοηθάει στην ομοιομορφία του δερματικού τόνου

τα
 π

ρο
ντ

α 
μα

τ

Θεραπεία ματιών (Eye Treatment)

• Μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων

ρό
σθ

ετ
π

ρο
ιό

ν Μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων
• Βελτίωση δερματικής υφής, τόνου και χρώματος

Ορός ματιών (Eye Serum)

π
ρ

&
π ρ ς μ ( y )

• Για πρήξιμο, σακούλες, ρυτίδες και μαύρους κύκλους
• Aποστραγγιστική δράση 

Αντιγηραντική κρέμα ματιών (Anti-Ageing Eye Cream

• Eνεργοποιεί το κουρασμένο δέρμα
• Πυκνώνει το χόριο

Γ ίζ ίδ• Γεμίζει τις ρυτίδες

Μεμβράνες κολλαγόνου για τα μάτια (Collagen Eye Fi

• Ενυδατώνει, «μαλακώνει»» τις λεπτές γραμμές και 
• Μειώνει το πρήξιμο και τις σακούλες κάτω απο τα μ
• Φρεσκάρει το δέρμα γύρω απο τα μάτια14

Βασικά συστατικά pH 5.010ml

• 5% έλαια σπόρων Neem
• Έλαια φύλλων Tea  Tree 
• Σμηγμορυθμιστικό Σύμπλοκο

) 10ml Βασικά συστατικά pH 4 5) 10ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• Aλφα Αρβουτίνη
• Bellis Perenis

15ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• DMAE• DMAE
• Παλμιτολικό Πενταπεπτίδιο-4

15ml Βασικά συστατικά pH 4.5
ς

Βασικά συστατικά pH 4.5

• Boτανικό Σύμπλοκο

) 15ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• Κυκλοτετραπεπτίδιο-24
• Saccharomyces, Rhodeola  

Root and Betaine complexRoot and Betaine complex

ilm) sachets

ρυτίδες

Βασικά συστατικά
• Υδρολυμένο θαλάσσιο 

άτια κολλαγόνο



Μάσκα αναζωογόνησης (Rejuvenating Mask)

ί ώ ή ή• Μείωση πρώιμης δερματικής γήρανσης
• Φωτεινότερη, απαλότερη, καθαρότερη όψη

Μάσκα καθαρισμού (Clarifying Mask)Μάσκα καθαρισμού (Clarifying Mask)

• Απορροφά το επιφανειακό σμήγμα ενώ παράλληλ
• Aντιβακτηριακή

δράση
( β ή ί δ )

σκ
ες

(μεταβατική περίοδος)
Μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης (Super Hydrating Mask)

• Ανακουφίζει απο την ξηρότητα και την αφυδάτωση
• Λειαίνει τις λεπτές γραμμές

μά
σ

Μάσκα Γλυκολικού οξέος (Glyco Mask)

• Απολέπιση

ς ς γρ μμ ς
(μεταβατική περίοδος )

Απολέπιση
• Σύσφιξη
• Μείωση λεπτών γραμμών και ρυτίδων

Αντιγηραντική μη αφαιρούμενη μάσκαΑντιγηραντική μη αφαιρούμενη μάσκα 
(Anti-Ageing Leave On Mask)
• Μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών
• «Γεμίζει» το δέρμα

15

60ml Βασικά συστατικά pH 4.5
10min

60ml

• Aλφα Λιποικό οξύ
• Εστέρες Βιταμίνης C
• Εστέρες Βιταμίνης A

10min

1-2x perweek

Β ά ά H 4 560ml

λα ενυδατώνει  

Βασικά συστατικά pH 4.5

• Tea Tree Oil
• Εστέρες Βιταμίνης A

10min

1-2x perweek

60ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• Ενυδατικό Βιο-Σύμπλοκο 15min

10ml

1-2x perweek

Βασικά συστατικά pH 3.5

• Αμφοτερικό Γλυκολικό οξύ 10minonly• Αμφοτερικό Γλυκολικό οξύ
• Σαλικυλικό οξύ

y

1x perweek

60ml Βασικά συστατικά pH 5 060ml Βασικά συστατικά pH 5.0

• GGP
• Lindera Strychnifolia Root  

Extract
Κυκλοτετραπεπτίδιο 24

Leaveon

1 2xperweek• Κυκλοτετραπεπτίδιο-24 1-2x perweek



Συσφιγκτική κρέμα (Skin Refirmer)

R d l t ti d i kl d th• Reduces muscle contractions and wrinkle depth
• Reduces skin sagging and increases elasticity & firm

Ρυθμιστική κρέμα (Skin Regulator)

α

• Refines skin texture
• Regulates sebaceous flow
• Porcelain finish under foundation

Σύμπλοκο κυτταρικής ενυδάτωσης (Cell Hydrating Co

όσ
θε

τα Σύμπλοκο κυτταρικής ενυδάτωσης (Cell Hydrating Co

• Προστασία φραγμού
• Παρέχει άνεση στο δέρμα, ενυδατώνει και απαλύνει

π
ρ Vita Boost

• Σωμτίδια αντανάκλασης φωτός
• Αποτέλεσμα «γεμίσματος»

Καταπραυντικό βάλσαμο (Reduct Derma Balm)

• Μειώνει την ερυθρότητα
• Εμποδίζει τον ερεθισμό

Vitamin C Moisture Mist

• Ενυδατώνει και προστατεύει
• Φρεσκάρει και αναζωογονεί

Ενυδατική θεραπεία χειλιών (Hydro Lip Therapy)

• Mειώνει τα σημεία γήρανσης γύρω απο την περιοχή

Φρεσκάρει και  αναζωογονεί
• Aντιοξειδωτική δράση

16

50ml Βασικά συστατικά pH 5.0

mness

15ml

• Πολυπεπτίδια & Tετραπεπτίδια
• Oκταπεπτίδια & Εξαπεπτίδια
• Manilkara Multinervis

Βασικά συστατικά pH 5.5

omplex) 10ml

• Phytosymbiont
• Γαλακτικό σύμπλοκο

Βασικά συστατικά pH 5 0omplex) 10ml

ι

Βασικά συστατικά pH 5.0

• Essential Oil Blend

15ml Βασικά συστατικά pH 4.0

• Macelignan
• Υαλουρονικό οξύ
• Σωματίδια αντανάκλασης 

φωτός

30ml

φωτός

Βασικά συστατικά pH 5.5

• Bιοφυτικό σύμπλοκο
• Σύμπλοκο πεπτιδίων

R B ό Σύ λ

60ml

• Rosacea Boτανικό Σύμπλοκο

Βασικά συστατικά pH 5.5

• Εστέρας βιταμίνης C
• Σύμπλοκο φυτο-ενδορφινών

5g

 των χειλιών

Βασικά συστατικά pH 5.5

• Εστέρες βιταμίνης E

Σύμπλοκο φυτο ενδορφινών

• Aλλαντοίνη



Ορός για πριν και μετά τις θεραπείες (Pre & Post Serum

ώ ώ ξ ό ά

κα
π

• Mειώνει τα συμπτώματα ξηρότητας και αφυδάτωση
• Επιταχύνει την επιδιόρθωση του δερματικού φραγμ

ρύθμισης της διαδερμικής απώλειας νερού

αι
 μ

εη
κ

Αντιγηραντικό μεηκαπ (Pro Age Foundation)

• Παρέχει ένα απαλό τελείωμα απαλύνει και καμουφλ

01

02

όν
τα

 κ
α • Παρέχει ένα απαλό τελείωμα, απαλύνει και καμουφλ

και τις ατέλειες
• Ανορθωτική και συσφιγκτική δράση, αντιγηραντικά
• Προστασία του δερματικού φραγμού κατά της ακτινο

02

03

04

α 
π

ρο
ιό

όσ
θε

τα
π

ρό

17

m) 20ml/30ml Βασικά συστατικά pH 5.0
ς
ού  μέσω της 

• IsostearylIsostearate
• ScientificallyBalanced

Moisturisation Complex(SBMC)
• Mirabilis JalapaExtract

30ml

λάρει τις γραμμές

Βασικά συστατικά
Ceramide 2λάρει τις γραμμές 

ωφέλη διαρκείας
οβολίας UVB

• Ceramide 2
• Palmitoyl Hexapeptide-12
• Lifting Complex

if required for  
eveningoccasion



Καθαριστικό προσώπου (Facial Wash)

ώ ό• Μειώνει τη μόλυνση
• Χωρίς σαπούνι, καθαριστικό σε μορφή τζελ

Ενυδατική-εξισορροπιστική (Facial Balance)

• Ενυδάτωση
• Προστασία ενάντια στις περιβαλλοντικές βλάβες

SK
IN

)

Κρέμα Φροντίδας (Facial Care)

• Ελαφριά, μη λιπαρή
• Απολέπιση ρύθμιση παραγωγής σμήγματος

ιρ
ά 

(Y
: • Απολέπιση, ρύθμιση παραγωγής σμήγματος

Ενεργή κρέμα ελέγχου (Active Blemish Control)

ικ
ή 

σε
ι

• Aντισηπτική δράση
• Αποσυμφόρηση των σμηγματογόνων αδένων 
• Ρύθμιση της παραγωγής σμήγματος

νε
αν Καθαριστική μάσκα (Purifying Mask)

• Aντισηπτική, καταπραυντική, επουλωτική δράση

Αντιηλιακή κρέμα (SPF 40)

• Ελαφρύ, μη λιπαρό, μη λευκαντικό γαλάκτωμα
• Προστασία UVA/UVB
• Aντιγηραντικά ωφέλη18

200ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 1.4% Tριπλό Σύμπλοκο AHA

60ml Βασικά συστατικά pH 4.0

• Εκχύλισμα Πενταβιτίνης
• Co-Enzyme Q10 Com-

plex-Ubiquinone

60ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 5% Tριπλό Σύμπλοκο AHA
• ΈλαιοTeaTree• Έλαιο Tea Tree
• Γαλακτικό Σύμπλοκο

15ml Βασικά συστατικά pH 3.5

• 6%Tριπλό Σύμπλοκο AHA
• Σαλικυλικό οξύ

60ml Βασικά συστατικά pH 3.5

• Έλαιο Tea Tree
• Kαολίνη

10min

1-2xperweek

20ml/60ml Βασικά συστατικά pH 6.5

• Ανόργανα φυσικά αντιηλιακά 

1-2x perweek

φίλτρα
• Oργανικά χημικά αντιηλιακά 

φίλτρα



καθαριστικό φυτο-τζελ (Phyto-Gel Wash)

θ ό ώ ή ά• Καθαριστικό προσώπου διπλής δράσης
• Βαθύς καθαρισμός

Ενυδατική κρέμα (Hydro Balance)

ά

Ενυδατική κρέμα (Hydro Balance)

• Ενυδάτωση
• Aντιοξείδωση
• Βελτίωση δερματικής υφής

κή
 σ

ειρ Περιποίηση μετά το ξύρισμα (Treatment After Shave)

• Ενυδατώνει
• Δροσίζει και καταπραύνει  μετά το ξύρισμα

αν
δρ

ικ

Αντιηλιακό (SPF 40)

• Ελαφρύ, μη λιπαρό, μη λευκαντικόα φρ , μη ρ , μη
• Προστασία ευρέου φάσματος

Φροντίδα χειλιών (Lip Care)ρ χ ( p )

• Ενυδατώνει την περιοχή των χειλιών
• Μειώνει τα σημάδια της γήρανσης
• Προστασία UV

19

140ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 1.4%Tριπλό Σύμπλοκο AHA
• Phytoliposome και

Σύμπλοκο Ceramide

100ml Β ά ά H 4 5100ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• 2.5% Συμπλοκο οξέων 
Φρούτων

• Βιταμίνη C & εστέρες βιταμίνης E

100ml Βασικά συστατικά pH 6.0

• DMAE
• Aλλαντοίνηη

60ml Βασικά συστατικά pH 4.5

• Ανόργανα Φυσικά Αντιηλιακά

Βασικά συστατικά pH 4.5

Ανόργανα Φυσικά Αντιηλιακά
• Oργανικά χημικά ανιηλιακά

5g Βασικά συστατικά pH 4.5

• Aλλαντοίνη
• Omega Oil

g



Επανορθωτική κρέμα χεριών (Active Hand Repair)

έ έ ί• Ελέγχει τις ηλικιακές κηλίδες
• Απολεπίζει και βελτιώνει την υφή του δέρματος
• Βοηθάαει με την ψωρίαση, το έκζεμα, τις ηλιακές β

εξανθήματα

ώ
μα

σώ

20

100ml Βασικά συστατικά pH 4.5

βλάβες, τα δερματικά 

• 3% Tριπλό Σύμπλοκο AHA
• 5% Kigelia Africana



φάση 1 φ

Βασικά προιόντα Ενισχυτικοί
οροί

Ενισχυτικές
θεραπείες κατά τη 
φάση 1 & 2

Βασικά 
ενεργά
προιόντα

CleansingGel Corrective Serum Therapeutic Active Lotion

δέ
ρμ

α CleansingGel
Κρεμώδες καθαριισμού 
προσώπου&  ματιών

Corrective Serum
Ρύθμισησμήγματος& έλεγχος
εκδηλώσεων  ακμής, προώθηση
δερματικής επούλωσης

Therapeutic  
Treatment

Active Lotion
Ενεργήαπολέπιση, αύξησηκυττα
κύκλου  & ανανέωσης,βελτίωση
δερματικής υφής (ξηροίτύποι δέρμ

CleansingMilk
Ελαφράαπολέπιση και αυξημένη
ενυδάτωση  και αναδόμηση της φυσικής 
ισορροπίας του δέρματος

Stemplex Serum
Aντιρυτιδική δράση, σύσφιξη, λείανση
και άμεση συσφικτική δράση

Deep Cleanse Treatment
(θεραπεία βαθύ 
καθαρισμού)

Active Gel
Ενεργήαπολέπιση,αντιιβακτηρια
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, μ
επιφανειακής λιπαρότητας (λι
τύποιδέρματος)

κά
 

ημ
έν

ο Conditioner
Απολίπανση& βαθύς καθαρισμός,,
βελτίωση της υφής

Super Hydrating Serum
Άμεση ενυδάτωση

Exfoliating Enzyme
Μηερεθιστική, μηαποξεστική 
απολέπιση, απόσπασητων νεκρών 
δερματικών κυττάρων  και λείανση της 
δερματικής υφής

Μάσκες

αλ
ον

τικ
ητ

οπ
οι

η ρμ ής φής

NimueDay
Πολυλειτουργική θεραπεία ημέρας
με AHA’s, μειώνει τις λεπτές γραμμές
και ρυτίδες, ενυδατώνει &
προστατεύει

Anti-Ageing Leave On  
Mask
Θρέφει, «»γεμ’ιζει» και  ενυδατώνει

Moisturiser Plus
Πολυλειτουργικήθεραπείανύχταςμε
AHA’s, μείωση λεπτών γραμμών &

ίδ δά & ί

Clarifying Mask
Αφαιρείτη βρωμιιά & τηνυπερβολική 
λιπαρότητα, ενυδατώνει &  έχει  

β έ δό

π
ερ

ιβ
βα

υα
ισ

θη

ρυτίδων, ενυδάτωση&προστασία αντιβακτηριακές  ιδιότητες

Multi Day Plus+
Πολυλειτουργική θεραπεί α ημέρας  με 
AHA’s  με στόχο την   αφυδάτωση  του ώριιμου  
δέρματος,την ξηρότητα και τη χαλάρωση

Rejuvenating Mask
Παρέχει λάμψη, λειανση & καθαρότητα
στο δέρμα, μειώνει την πρόωρη
γήρανση & προστατεύει ενάντια στις
ελεύθερες ρίζες

Multi Night Plus+
Πολυλειτουργική θεραπεί α νύχτας  με 

Super Hydrating Mask
Ανακουφίζειαπο την ξηρότητα και την π ευ AHA’s  με στόχο την φυδάτωση  του ώριιμου  

δέρματος,την ξηρότητα και τη χαλάρωση
αφυδάτωση,&  λειαίνει τις λεπτές γραμμές

Moisturiser Lite
ΚρέμαημέραςχωρίςAHA’s(λιπαρόδέρμα),
ενυδατώνει, βελτιώνει την υφή του
δέρματος,χαρίζειαπαλότητα& στήριξη

SPF40
Ευρέουφάσματος προστασία UVA///UVB με 
αντιγηραντικά ωφέλη

Tinted SPF 40 (L, M, D)
Ευρέουφάσματος προστασία UVA///UVB με 
αντιγηραντικά ωφέλη και προσθήκη 
χρωστικών Ανομοιόμορφη, τραχιά υφή
Element Barrier Περιοχές με λιπαρότητα
Πρστασίαφραγμού ενάντια στα 
περιβαλλοντικά στοιχεία & τις  ακραίες 
θερμοκρασίες και τον άνεμο

Περιοχές με λιπαρότητα

Περιοχές με ξηρότητα

Ηλιακές βλάβες21

άση 2 φάση3 όλες οι φάσεις

α

Ενισχυτικοί
οροί

Ενεργές θεραπείες 
μετά τη φάση 2

Πρόσθετες
θεραπείες ματίών

Πρόσθετα – λοιπή 
υποστήριξη

Alpha Lipoic Activator Θεραπεία Active Eye Make Up Remover Adult Spot Treatment
ταριικού 

ματος)

Alpha Lipoic Activator
Σούπεραντιοξειδοτικές,,
αντιγηραντικές,αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες

Θεραπεία Active
Rejuvenation  
(15% Σύμπλοκο Bio-Active)

Eye Make Up Remover
Αφαιρείαπαλά και αποτελεσματικά το 
μεηκαπ ματιών και χειλιών

Adult Spot Treatment
Τοπικήθεραπεία, ελέγχει τις ακνεικές 
εκδηλώσεις, καθαρίζει τα μαύρα//λευκά 
στίγματα

ακές&
μείωση
ιπαροί

Multi RejuvenatingSerum
Συσφίγγει, απαλύνει& ενυδατώνει το 
δέρμα Aντιγηρατική, αναστολή
χρωστικών

35% Θεραπεία
Γλυκολικού

Anti-Ageing Eye Cream
Προστατεύει, «γεμίζει», διεγείρει& 
ενεργοποιείτο κουρασμένο δέρμα

Cell Hydrating Complex
Παρέχειπροστασία  φραγμού &θρέψη

Υποστη
ρικτικές
μάσκες

7.5% Θεραπεία TCA
(μόνοσε χώρες  εκτός ΕΕ)

Collagen Eye Film
Μειώνειτο πρήξιμο, βελτιώνειτις σακούλες 
κάτω απο τα μάτια, ενυδατώνει&
φρεσκάρει

Fade Treatment
Θεραπείαμελάγχρωσης που προωθεί 
τον ομοιόμορφο δερματικό τόνο

Glyco Mask
Μάσκα «αστραπή» για γρήγορη 
απολέπιση, λαμπερό δέρμα & 
άμεση σύσφιξη. Βελτιώνει την 
υφή του δέρματος

Nimue-SRCTM

Θεραπεία για 
περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένα 
δέρματα

Eye Treatment
Βελτιώνειτις λεπτές γραμμές & ρυτίδες, 
τηνυφή, τον  τόνο &  τοχρώμα του 
δέρματος

Hydro Lip Therapy
Ενυδατώνει, θρέφει&προστατεύει

φή ρμ ς ρμ

Nimue-SRCTM

Θεραπεία για 
υπερμελαγχρωματικά δέρματα

Eye Serum
Aντιγηραντικέςιδιότητες,μείωσητων 
μαύρων κύκλων &  τουπρηξίματος, 
τωνσακούλων &τωνρυτίδων

Pre & Post Serum
Μειώνει τις εκδηλώσεις του ξηρού και
αφυδατωμένου δέρματος & αναδομεί γρήγορα
τον δερματικό φραγμό με τη ρύθμιση της
διαδερμικήςαπώλειαςνερού

Nimue-SRCTM

Θεραπεία για προβληματικά 
δέρματα

Reduct Derma Balm
Θεραπείακατά της ερυθρότητας για 
ευαίσθητο δέρμα,αντιμετωπίζειτις 

έ ίορατές ευρυαγγείες

Microneedling Treatment  
with Nimue-TDSTM

Skin Refirmer
Aντιγηραντικήθεραπεία που μειώνει τη 
δερματική χαλάρωση, αυξάνει τη 
σφριγηλότητα σε πρόσωπο, λαιμό και 
ντεκολτέ

Skin Regulator
Τελειοποιείτην υφή του δέρματος& ρυθμίζει
τηνπαραγωγή σμήγματος στο ξηρό &  
λιπαρόδέρμα

Vita Boost
Ζωντανεύει & «γεμίζει»το δέρμα γύρω
απο την περιοχή των ματιών &χειλιών

Vitamin C Moisture Mist
Aντιοξείδωση, ενυδάτωση, αναζωογόνηση &
προστασία

Pro Age Foundation
01,02,03,04
Ελαφριά–μεσαί α  κάλυψημε SPF και  
θεραπευτικές  ιδιότητες

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ηλικιακές κηλίδες

Λεπτές γραμμές ρυτίδες & χαλαρό δέρμαΛεπτές γραμμές, ρυτίδες & χαλαρό δέρμα

Ορατές ευρυαγγείες, ευαίσθητο δέρμα & περιοχές ερυθρότητας

Ανομοιόμορφη χρώση



φάση 1 φά
α

φ η φ

Βασικά προιόντα Ενισχυτικ
οί οροί

Ενισχυτικές
θεραπείες κατά τη 

ά 1 & 2

Βασικά 
ενεργά
προιόντα

 δ
έρ

μα φάση 1 & 2
ρ

Cleansing Gel
Κρεμώδες καθαριισμού 
προσώπου&  ματιών

Corrective Serum  
Sebum & break-out control,  
promotes skinhealing

Therapeutic  
Treatment

Active Lotion
Ενεργήαπολέπιση, αύξησηκυτταριικού
κύκλου  & ανανέωσης,βελτίωση
δερματικής υφής (ξηροίτύποι δέρματος)

Conditioner
Α λί & β θύ

Super Hydrating Θεραπεία βαθύ καθαρισμού Active Gel

μα
τικ

ό Απολίπανση& βαθύς 
καθαρισμός,,βελτίωση της 
υφής

Serum
Άμεση ενυδάτωση

Ενεργή απολέπιση,αντιιβακτηριακές
& αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες,
μείωση επιφανειακής λιπαρότητας
(λιπαροίτύποιδέρματος)

Exfoliating Enzyme
Μη ερεθιστική, μηαποξεστική 
απολέπιση, απόσπασητων 
ε ρώ δερ α ώ άρ

μάσκες

ρο
βλ

η νεκρών δερματικών κυττάρων  
και λείανση της δερματικής 
υφής
Moisturiser Lite
Κρέμα ημέρας χωρίς AHA’s
(λιπαρό δέρμα), ενυδατώνει,
βελτιώνει την υφή του
δέρματος, χαρίζει απαλότητα &
στήριξη

Clarifying Mask
Αφαιρείτη βρωμιιά & την
υπερβολική λιπαρότητα, 
ενυδατώνει &  έχει  
αντιβακτηριακές  ιδιότητες

ο Nimue Day
Πολυλειτουργική θεραπεία
ημέρας με AHA’s, μειώνει
τις λεπτές γραμμές και
ρυτίδες, ενυδατώνει &
προστατεύει
Day Fader
Μελανο-ρυθμιστικήκρ́ έμαΜελανο ρυθμιστικήκρέμα 
ημέρας με  λευκαντικές ιδιότητες
που βελτιώνει την υφή και τον 
τόνο του δέρματος

Purifier
Κρέμανύχτας για τη μείωση της 
φλεγμονής & της  εκκρισης 
λιπαρότητας Μπορεί επίσηςναλιπαρότητας. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως τοπική 
θεραπεία ημέρας
SPF40
Ευρέουφάσματος προστασία UVA///UVB με 
αντιγηραντικά ωφέλη

Ti t d SPF 40 (L M DTinted SPF 40 (L, M, D)
Ευρέουφάσματος προστασία UVA///UVB με 
αντιγηραντικά ωφέλη και προσθήκη 
χρωστικών Δ

Υπερβολική λιπαρότητα Μ
Element Barrier
Πρστασίαφραγμού ενάντια στα 
περιβαλλοντικά στοιχεία & τις  ακραίες 
θερμοκρασίεςκαιτονάνεμο

Μεγάλοι//ανοιχτοί πόροι Κ

Ανομοιόμορφη υφή/σημάδια Π
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ση 2 φάση 3 όλες οι φάσειςη φ η ς φ ς

Ενισχυτικοί
οροί

Ενεργές θεραπείες 
μετά τη φάση 2

Πρόσθετες
θεραπείες ματίών

Πρόσθετα – λοιπή 
υποστήριξη

ύ 
Alpha Lipoic Activator
Σούπεραντιοξειδοτικές,,
αντιγηραντικές, και 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, 
μειώνει την ερυθρότητα  και 
τον ερεθισμό

Θεραπεία Active
Rejuvenation  
(15% Σύμπλοκο Bio-Active)

Eye Make Up Remover
Αφαιρείαπαλά και αποτελεσματικά το 
μεηκαπ ματιών και χειλιών

Adult Spot Treatment
Τοπικήθεραπεία, ελέγχει τις 
ακνεικές εκδηλώσεις, καθαρίζει 
τα μαύρα//λευκά στίγματα

35% Θεραπεία Anti-Ageing Eye Cream Fade Treatment
Θ ί λά

Υποστηρικτικές μάσκες
Γλυκολικού Προστατεύει, «γεμίζει», διεγείρει& 

ενεργοποιείτο κουρασμένο δέρμα
Θεραπείαμελάγχρωσης που 
προωθεί τον ομοιόμορφο 
δερματικό τόνο

Glyco Mask
Μάσκα «αστραπή» για 
γρήγορη απολέπιση, 
λα ερό δέρ α & ά εση

7.5% Θεραπεία TCA
(μόνοσε χώρες  εκτός ΕΕ)

Collagen Eye Film
Μειώνειτο πρήξιμο, βελτιώνειτις σακούλες 
κάτω απο τα μάτια, ενυδατώνει&

ά

Hydro Lip Therapy
Ενυδατώνει, θρέφει&προστατεύει

λαμπερό δέρμα & άμεση 
σύσφιξη. Βελτιώνει την υφή 
του δέρματος

φρεσκάρει

Nimue-SRCTM  

θεραπεία 
προβληματικού 
δέρματος

Eye Treatment
Βελτιώνειτις λεπτές γραμμές & ρυτίδες, 
τηνυφή, τον  τόνο &  τοχρώμα του 
δέρματος

Pre & Post Serum
Μειώνει τις εκδηλώσεις του ξηρού και
αφυδατωμένουδέρματος&αναδομείγρήγορατον
δερματικό φραγμό με τη ρύθμιση της
διαδερμικήςαπώλειαςνερού

Eye Serum
Aντιγηραντικέςιδιότητες,μείωσητων 
μαύρων κύκλων &  τουπρηξίματος, 
τωνσακούλων &τωνρυτίδων

Skin Regulator
Τελειοποιείτην υφή του δέρματος& ρυθμίζειτην
παραγωγή σμήγματος στο ξηρό &  λιπαρό
δέρμα

Vita Boost
Ζωντανεύει & «γεμίζει»το δέρμα γύρωγ μζ ρμ γ ρ
απο την περιοχή των ματιών &χειλιών

Vitamin C Moisture Mist  
Aντιοξείδωση,ενυδάτωση, 
αναζωογόνηση&προστασία

Pro Age Foundation
01,02,03,04
Ελαφριά– μεσαί α  κάλυψη με 
SPF και  θεραπευτικές  
ιδιότητες

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μαύρα/λευκά στίγματα

Κόκκκινα σπυριά με σμήγμα and/ κόκκινα πρηξίματα

Περιστασιακή ή μόνιμη ακμή



φάση 1 φά
έρ

μα
φάση 1 φά

Βασικά προιόντα Ενισχυτικοί
οροί

Υποστηρικτικές
θεραπείες κατά τη 
διάρκεια των 
φάσεων 1 & 2

Βασικά-
ενεργά
προιόντα

CleansingGel C ti S Th ti Active Lotion

ατ
ικ

ό 
δ CleansingGel

Κρεμώδες καθαριισμού 
προσώπου&  ματιών

Corrective Serum  
Sebum & break-out control,  
promotes skinhealing

Therapeutic  
Treatment

Active Lotion
Ενεργήαπολέπιση, αύξησηκυτταριικο
κύκλου  & ανανέωσης,βελτίωση
δερματικής υφής (ξηροίτύποι δέρματος

CleansingMilk
Ελαφράαπολέπιση και αυξημένη
ενυδάτωση  και αναδόμηση της φυσικής 
ισορροπίαςτουδέρματος

Stemplex Serum
Aντιρυτιδική δράση, σύσφιξη, 
λείανσηκαι άμεση συσφικτική 
δράση

Θεραπεία Βαθύ καθαρισμού Active Gel
Ενεργή απολέπιση,αντιιβακτηριακές
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, μείωσ
επιφανειακής λιπαρότητας (λιπαρ

χρ
ω

μα

ισορροπίας του δέρματος δράση επιφανειακής λιπαρότητας (λιπαρ
τύποιδέρματος)

Conditioner
Απολίπανση& βαθύς καθαρισμός,,
βελτίωση της υφής

Super Hydrating Serum
Άμεση ενυδάτωση

Exfoliating Enzyme

ρμ
ελ

αγ
χ Exfoliating Enzyme

Μη ερεθιστική, μηαποξεστική 
απολέπιση, απόσπασητων 
νεκρών δερματικών 
κυττάρων  και λείανση της 
δερματικής υφής

μάσκες

Day Fader
Μελανο-ρυθμιστικήκρ́ έμα 
ημέρας με  λευκαντικές ιδιότητες

β λ ώ ή

Anti-Ageing Leave
On  Mask
Θρέφει, «»γεμ’ιζει» και  ενυδατώνει

υπ
ερ που βελτιώνει την υφή και τον 

τόνο του δέρματος

Night Fader
Μελανο-ρυθμιστική κρέμα 
νύχτας με λευκαντικές ιδιότητες 
που βελτιώνει την υφή και τον 
τόνο του δέρματος

Clarifying Mask
Αφαιρείτη βρωμιιά & τηνυπερβολική 
λιπαρότητα, ενυδατώνει &  έχει  
αντιβακτηριακές  ιδιότητες

Night Fader Plus
Πολυδραστικήθεραπεία 
νύχτας για προχωρημένα 
στάδια υπερμελάγχρωσης 
(ναμην χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με τη melano fade 
mask ή τοmaintenancecomplex

Rejuvenating Mask
Παρέχει λάμψη, λειανση &
καθαρότητα στο δέρμα, μειώνει
την πρόωρη γήρανση &
προστατεύει ενάντια στις
ελεύθερες ρίζες

SPF40 Super Hydrating MaskSPF40
Ευρέουφάσματος προστασία UVA///UVB με 
αντιγηραντικά ωφέλη

Super Hydrating Mask
Ανακουφίζειαπο την ξηρότητα και την 
αφυδάτωση,&  λειαίνει τις λεπτές 
γραμμές

Tinted SPF 40 (L, M, D)
Ευρέουφάσματος προστασία UVA///UVB με 
αντιγηραντικά ωφέλη και προσθήκη 
χρωστικών

Element Barrier
Πρστασίαφραγμού ενάντια στα 
περιβαλλοντικά στοιχεία & τις  ακραίες 
θερμοκρασίες και τον άνεμο

Μελαγ

Mέλασ

Μεταφ
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άση 2 φάση 3 όλες οι φάσειςάση 2 φάση 3 όλες οι φάσεις
Ενισχυτικοί
οροί

Ενεργές θεραπείες 
μετά τη φάση 2

Πρόσθετα-
θεραπείες ματιών 

Πρόσθετα – λοιπή 
υποστήριξη

Alpha Lipoic Activator Θεραπεία Active Eye Make Up Remover Adult Spot Treatment
ού 

ς)

Alpha Lipoic Activator
Σούπεραντιοξειδοτικές,, αντιγηραντικές,
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Θεραπεία Active
Rejuvenation  
(15%  Σύμπλοκο Bio-Active)

Eye Make Up Remover
Αφαιρείαπαλά και αποτελεσματικά το 
μεηκαπ ματιών και χειλιών

Adult Spot Treatment
Τοπικήθεραπεία, ελέγχει τις ακνεικές 
εκδηλώσεις, καθαρίζει τα μαύρα//λευκά 
στίγματα

&
ση
ροί

Multi RejuvenatingSerum
Συσφίγγει, απαλύνει& ενυδατώνει το 
δέρμα Aντιγηρατική, αναστολή
χρωστικών

35% Θεραπεία Γλυκολικού Anti-Ageing Eye Cream
Προστατεύει, «γεμίζει», διεγείρει& 
ενεργοποιείτο κουρασμένο δέρμα

Cell Hydrating Complex
Παρέχειπροστασία  φραγμού &θρέψη

ροί χρωστικών

Υποστηρικτικές μάσκες

7.5% Θεραπεία TCA
(μόνοσε χώρες  εκτός ΕΕ)

Collagen Eye Film
Μειώνειτο πρήξιμο, βελτιώνειτις 
σακούλες κάτω απο τα μάτια, 
ενυδατώνει&φρεσκάρει

Fade Treatment
Θεραπείαμελάγχρωσης που προωθεί τον 
ομοιόμορφο δερματικό τόνο

Glyco Mask Nimue-SRCTM  Eye Treatment Hydro Lip TherapyGlyco Mask
Μάσκα «αστραπή» για 
γρήγορη απολέπιση, 
λαμπερό δέρμα & άμεση 
σύσφιξη. Βελτιώνει την 
υφή του δέρματος

Nimue SRC
Θεραπεία 
υπερμελαγχρωματικού 
δέρματος

Eye Treatment
Βελτιώνειτις λεπτές γραμμές & 
ρυτίδες, τηνυφή, τον  τόνο &  το
χρώμα του δέρματος

Hydro Lip Therapy
Ενυδατώνει, θρέφει&προστατεύει

Θεραπεία Microneedling
Nimue-TDSTM

Eye Serum
Aντιγηραντικέςιδιότητες,μείωση
των μαύρων κύκλων &  του
πρηξίματος τωνσακούλων&των

Pre & Post Serum
Μειώνει τις εκδηλώσεις του ξηρού και
αφυδατωμένουδέρματος&αναδομείγρήγορατον
δερματικό φραγμό με τη ρύθμιση τηςπρηξίματος, τωνσακούλων &των

ρυτίδων
δερματικό φραγμό με τη ρύθμιση της
διαδερμικήςαπώλειαςνερού

Skin Regulator
Τελειοποιείτην υφή του δέρματος& ρυθμίζειτην
παραγωγή σμήγματος στο ξηρό &  λιπαρό
δέρμα

Vita Boost
Ζωντανεύει & «γεμίζει»το δέρμα γύρω
απο την περιοχή των ματιών &χειλιών

Vitamin C Moisture MistVitamin C Moisture Mist  
Aντιοξείδωση,ενυδάτωση, 
αναζωογόνηση&προστασία

Pro Age Foundation
01,02,03,04
Ελαφριά– μεσαί α  κάλυψη με 
SPF και  θεραπευτικές  
δόΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ιδιότητεςΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

γχρωματικές περιοχές

σμα/ Χλόασμα

φλεγμονώδης υπερμελάγχρωση



υποστήριξήρ ξ
πελάτες που δεν είναι στη Nimue & π

Therapeutic Treatment

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Θεραπείαπροσαρμοσμένη στις  ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη

Συμβουλευτική συζήτηση
Βήμα 1

υμβου ευ ή συζή ηση
Φόρμαπελάτη

Βήμα 2
Καθαρισμός
Eye Make Up Remover  Cleansing 
Gel/Cleansing Gel Lite

Βήμα 3
condition
Conditioner/ConditionerLite

Βήμα 4 Απολέπιση
ExfoliatingEnzyme
extractΒήμα 5 extract
Optional

Βήμα 6
Nimue-TDS™

Μάσκες
S H d ti M k/R j ti M k/A ti A i M k/P if i MΒήμα 7 Super Hydrating Mask/Rejuvenating Mask/Anti-Ageing Mask/Purifying M
Mask

Βήμα 8
Μασάζ
MassageCream

Μεταθεραπευτική φροντίδα
Βήμα 9

Μεταθεραπευτική φροντίδα
After Care  Hydrator/Hyaluronic AcidGel

Βήμα 10 Προστασία
SPF   40/Tinted SPF 40

Βήμα 11
Αναζωογόνηση
Vitamin CMoistureMistΒήμα 11 Vitamin  C   MoistureMist
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ξη θεραπειώνξη ρ
πελάτες Nimue φάσης 1 (οικιακή φροντίδα)

Deep Cleanse Treatment

purifying treatment providing effective skin clarification

Συμβουλευτική συζήτησηυμβου ευ ή συζή ηση
Φόρμαπελάτη

cleanse
Eye Make Up Remover  
CleansingGel

condition
Conditioner

exfoliate
ExfoliatingEnzyme
extractextract
Optional
Nimue-TDS™

M k/Cl if i
Μάσκες
P if i M k/Cl if i M kMask/Clarifying  Purifying  Mask/ClarifyingMask

Μεταθεραπευτική φροντίδα
After Care  Hydrator/Hyaluronic AcidGel

ΠροστασίαΠροστασία
SPF40
Αναζωογόνηση
Vitamin  C   MoistureMist



Ενεργές
ς

ργ ς
Nimue φάση 1 &

Θεραπεία Ενεργής 
Αναζωογόνησης

ρα
π

είε ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 15% θεραπεία Bio-Active που προωθεί τη 
δερματική αναζωογόνηση

γέ
ς 

θε
ρ

Βήμα 1
Συμβουλευτική συζήτηση
Φόρμαπελάτη

Βήμα 2
Καθαρισμός
Eye  Make  Up  Remover/CleansingGel

condition

εν
ερ

γ

Βήμα 3
condition
Conditioner

Βήμα 4 Απολέπιση
ExfoliatingEnzyme

Βήμα 5 condition
Conditioner

Βήμα 6
extract
Optional (refer to manual)

Βήμα 7
Ενεργή θεραπεία
Bio-ActiveComplex

Εξουδετέρωση
Βήμα 8

Εξουδετέρωση
Neutraliser/NeutraliserPlus

Βήμα 9 Nimue-TDS™

ΜάΒήμα 10 Μάσκα
Alginate Mask/Collagen Face Film/  
Anti-Ageing TreatmentMask

Βήμα 11
Μεταθεραπευτική φροντίδα
After Care  Hydrator/Hyaluronic AcidGel

Βήμα 12 Προστασία
SPF40

Βήμα 13 revitalize
Vitamin  C   MoistureMist

25

ς θεραπείεςς ρ ς
& 2 (οικιακή φροντίδα)

35% Θεραπεία 
Γλυκολικού

7.5% TCA
(μόνο εκτός ΕΕ))

ενυδατική,βαθιά απολεπιστική θεραπεία που 
βελτιώνει την εμφάνιση & την δερματική υφή

Βαθιάαπολεπιστική θεραπεία πουχαρίζει 
λαμπερό και απαλό δέρμα 

Συμβουλευτική συζήτηση
Φόρμαπελάτη

Συμβουλευτική συζήτηση
Φόρμαπελάτη

Καθαρισμός
Eye  Make  Up  Remover/CleansingGel

Καθαρισμός
Eye  Make  Up  Remover/CleansingGel

condition conditioncondition
Conditioner

condition
Conditioner

Απολέπιση
ExfoliatingEnzyme

Απολέπιση
ExfoliatingEnzyme

Προετοιμασία δέρματος
Prepping Solution

Προετοιμασία δέρματος
Prepping Solution

Ενεργή θεραπεία
35% GlycolicAcid

Ενεργή θεραπεία
Bio-ActiveComplex

Εξουδετέρωση
Neutraliser/NeutraliserPlus

Εξουδετέρωση
Neutraliser/NeutraliserPlus

Nimue TDS™ Ενεργή θεραπείαNimue-TDS™ Ενεργή θεραπεία
7.5%TCA

Μάσκα
Alginate/Anti-Ageing  
Mask/Collagen FaceFilm

Nimue-TDS™

Μ θ ή ίδ Μ θ ή ίδΜεταθεραπευτική φροντίδα
After Care  Hydrator/Hyaluronic AcidGel

Μεταθεραπευτική φροντίδα
After CareHydrator

Προστασία
SPF40

Προστασία
SPF40

Αναζωογόνηση
Vitamin  C   MoistureMist



Ενεργές θεραπ
ς

ργ ς ρ
Nimue φάση 1 & 2
Nimue-SRCTM θεραπείες 

περιβαλλοντικά 
ευαισθητοποιημένου 

δέρματος 

Nim
Θερ
υπε
δέρ

ρα
π

είε ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Αναζωογονητική-απολεπιστική
θεραπεία με στόχο το

β λλ ά

Αναζωογον
θεραπείαμε

λ

γέ
ς 

θε
ρ περιβαλλοντικά

ευαισθητοποιημένοδέρμα
υπερμελαγχ

Βήμα 1
Συμβουλευτική συζήτηση
Φόρμαπελάτη

Συμβουλε
Φόρμαπελάτ

Βήμα 2
Καθαρισμός
Eye  Make  Up  Remover/CleansingGel

Καθαρισμ
Eye  Make  U

εν
ερ

γ Βήμα 2 y p g y

Βήμα 3
condition
Conditioner

condition
Conditioner

Βήμα 4 Απολέπιση
Tetra  EnzymaticExfoliator

Απολέπισ
Tetra  Enzym

Π ί δέ ΠΒήμα 5 Προετοιμασία δέρματος
Prepping Solution

Προετοιμα
Prepping So

Βήμα 6
Ενεργή θεραπεία
Nimue-SRCTM Environmentally Damaged  
Treatment

Ενεργή θ
Nimue-SRC

Εξουδετερωση Εξουδετέ

Βήμα 7
ξ ρ η

NeutraliserPlus
ξ

NeutraliserP

Βήμα 8
Nimue-TDS™ Nimue-TD

Βήμα 9 Μάσκα
Anti AgeingMask/AlginateMask

Μάσκα
Anti AgeingΒήμα 9 Anti-Ageing Mask/Alginate Mask  

(optional)
Anti-Ageing
(optional)

Βήμα 10 aftercare
After CareHydrator

aftercare
After CareH

Βήμα 11
protect
SPF40

protect
SPF40ήμ
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πείες - συνέχειας χ
2 (οικιακή φροντίδα)
mue-SRCTM

ραπείες
ερμελαγχρωματικού
ματος

Nimue-SRCTM  

προβληματικού 
δέρματος

Nimue TDSTM

νητική-απολεπιστική 
ε στόχο το 

όδέ

Αναζωογονητική-απολεπιστική
θεραπεία με στόχο το

βλ όδέ

Εξειδικευμένηθεραπεία 
αναζωογόνησης πουενισχύει τον 

ό λλ όχρωματικό δέρμα προβληματικόδέρμα σχηματισμό κολλαγόνου και την 
σφριγηλότητα

ευτική συζήτηση
άτη

Συμβουλευτική συζήτηση
Φόρμαπελάτη

Συμβουλευτική συζήτηση
Φόρμαπελάτη

μός
Up  Remover/CleansingGel

Καθαρισμός
Eye  Make  Up  Remover/CleansingGel

Αποστείρωση
Microneedle  Roller  in SterilisingSolutionp g y p g g

n
r

condition
Conditioner

Καθαρισμός
Eye  Make  Up  Remover/CleansingGel

ση
maticExfoliator

Απολέπιση
Tetra  EnzymaticExfoliator

condition
Conditioner

ί δέ Π ί δέ Α λέασία δέρματος
olution

Προετοιμασία δέρματος
Prepping Solution

Απολέπιση
ExfoliatingEnzyme

θεραπεία
CTM      HyperpigmentedTreatment

Ενεργή θεραπεία
Nimue-SRCTM     ProblematicTreatment

Προετοιμασία δέρματος
Prepping Solution

ρωση Εξουδετέρωση Ενεργή θεραπείαρ η
Plus

ξ ρ η
NeutraliserPlus

ργή ρ
Microneedling

DS™ Nimue-TDS™ Nimue-TDS™

gMask
Μεταθεραπευτική φροντίδα
AfterCareHydrator

Μάσκα
AlginateMask/CollagenFace FilmgMask  After CareHydrator Alginate Mask/Collagen Face Film

Hydrator
protect
SPF40

aftercare
Hyaluronic AcidGel

sterilise
Microneedle  Roller  in SterilisingSolution



Γενικές αντενδείξεις των θεραπειών 

• Πολύ ευαίσθητο δέρμα και σοβαρές  τριχοειδείς ευρυαγγείε

• Δερματίτιδα/Έκζεμα

• Αποφύγετε τις θεραπείες Nimue Professional για τουλάχιστ

IPL, λέιζερ, αποκατάστασης δέρματος και χημικών πήλινγκ

• Αποφύγετε τις θεραπείες Nimue Professional όταν χρησιμο

• Ενεργές αλλοιώσεις δέρματος ή οποιεσδήποτε λοιμώξεις το

ξ• Αποτρίχωση, ηλεκτρόλυση, ξύρισμα ή χρήση αποτριχωτικώ

• Αλλεργία στην Ασπιρίνη (Nimue-SRCTM  θεραπεία προβληματ

• Botox και /ή fillers – Περιμένετε 2 εβδομάδες μετά το botox κBotox και /ή fillers – Περιμένετε 2 εβδομάδες μετά το botox κ

μπορούν να γίνουν 3 ημέρες μετά την επαγγελματική θερα

• Καρκίνος του δέρματος - αποφύγετε οποιαδήποτε θεραπεί

• Οι θεραπείες πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή στα

• Χειρουργική προσώπου τις τελευταίες 8 εβδομάδες (εξαρτά

(Για πιο συγκεκριμένες αντενδείξεις για μεμονωμένες θερα

Οι θεραπείες Nimue πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσο
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ες

τον 2 εβδομάδες και μέχρι 8 εβδομάδες πριν και μετά τις επεμβάσεις 

κς (ανάλογα με την ένταση των αποτελεσμάτων της θεραπείας)

οποιείτε Cortisone, Isotretinoin, Accutanes.

ου δέρματος

θών κρεμών τις 3 ημέρες πριν τη θεραπεία

τικού δέρματος)

και τα fillers πριν από τη θεραπεία Nimue Το Botox και τα fillersκαι τα fillers, πριν από τη θεραπεία Nimue. Το Botox και τα fillers

απεία Nimue.

α χωρίς την προσκόμιση ιατρικής συγκατάθεσης

α σκούρα δέρματα και τους φωτότυπους iv, v και vi (4, 5 και 6).

άται από την αποκατάσταση του δέρματος και την επούλωση).

πείες, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο εκπαίδευσης.) 

οχή.)



tips ενίσχυσης πωλήσεων

1. Η σημασία του συμβουλευτικού ραντεβού ως μ
Σ έ ρ ση ληροφορ ώ σ ε ά ε ο ελά η•Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη

•Προσδιορισμός των αναγκών και των ανησυχιών του πελάτη

•Αξιολόγηση των προϊόντων που χρησιμοποιεί ο πελάτης

•Καθορισμός της κατάλληλης θεραπείαςρ μ ς ης η ης ρ ς

•Τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις του πελάτη σε συγκεκριμένα συστατικά

•Προσδιορισμός τυχόν αντενδείξεων που θα αποτρέψουν συγκεκριμέν

•Εξάλειψη των μη ρεαλιστικών προσδοκιών

•Επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων για τη βέλτιστη αποκατάστασ

φροντίδας

2 Σημεία κλειδιά για την πώληση2. Σημεία – κλειδιά για την πώληση

«Το να μιλάς δεν σημαίνει οτι πουλάς»- Ο στόχος σας δεν είναι να

μπορεί να κάνει αυτό το προϊόν για τον πελάτη σας καθώς και τις 

Πώς μπορώ να πουλήσω;

•Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις

•Για να πείσετε τον πελάτη σας για τα οφέλη του προϊόντος ή της υπηρ

•Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναπτύξει μια καλή θετική πρώτη εντύπωσηΒεβαιωθείτε ότι έχετε αναπτύξει μια καλή θετική πρώτη εντύπωση

•Ακούστε προσεκτικά και ρωτήστε τις κατάλληλες ερωτήσεις

•Κρατήστε οπτική επαφή, αντικατοπτρίστε τον πελάτη

•«Ανοίξτε»  τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης σας - Πώ
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•«Κλείστε» τις ερωτήσεις κατά το κλείσιμο της πώλησης - Ναι και Όχι 

•Η σιωπή είναι χρυσός. Η σιωπή κάνει τον πελάτη να σκεφτεί την τελικ

έσου «ανοίγματος» της πώλησης

νες θεραπείες 

η της υγείας του δέρματος μέσω της σύστασης ενός προγράμματος οικιακής 

α πουλήσετε ένα προϊόν. Ο στόχος σας είναι να πουλήσετε την αξία του τι 

θετικές αλλαγές που θα δημιουργήσει.

ρεσίας που προσφέρετε, πρέπει να το γνωρίζετε στην εντέλεια

ώς; Γιατί? Τι? Που? Πότε?

κή απάντηση



tips ενίσχυσης πωλήσεων

3. Πως να ξεπεράσετε τις αντιρρήσεις

•Μια αντίρρηση δεν σημαίνει ΟΧΙ ή απόρριψη. Είναι ένα κάλεσμα για ν

•Πάρτε μια βαθιά ανάσα και χαλαρώστε και θυμηθείτε ότι μια αντίρρησ

•Επαναλάβετε την αντίρρηση. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να συγκεντρ

•Αναγνωρίστε την αντίρρηση του πελάτη σας. Με αυτόν τον τρόπο θα 

•Προσδιορίστε αν είναι μια πραγματική αντίρρηση. Ο πελάτης μπορεί ν

•Πάνω απ 'όλα, παραμείνετε θετικοί και μείνετε ήρεμοι!

4. Κλείνοντας την πώληση
•Παρακολουθήστε τα λεκτικά και μη λεκτικά σήματα αγοράς από τον π

•Όταν αναγνωρίζετε αυτά τα σήματα, αποφύγετε να συζητήσετε περισσγ ρ ζ ήμ φ γ ζη ή ρ

θεραπεία.

Λεκτικά σήματα: Αρχίζει να ρωτά περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τ

Μη λεκτικά σήματα: Κουνάει καταφατικά και αργά το κεφάλι 

Αγγίζει και κρατάει τα προϊόντα (κτητικότητααγοραστή)

Θυμηθείτε ... η πώληση δεν αφορά μόνο το "κλείσιμο" της πώλμη η η η φ ρ μ μ ης

Φτιάξτε ένα καλό σχέδιο για τη διαχείριση της μελλοντικής δρα
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νέες πληροφορίες.

η δεν σημαίνει «όχι».

ρώσετε τις σκέψεις σας.

αρχίσετε να δημιουργείτε μια σχέση ανάμεσα στον εαυτό σας και τον πελάτη.

να ψάχνει έναν λόγο να μην αγοράσει.

ελάτη σας. 

σότερα σε σχέση με χαρακτηριστικά και οφέλη θεραπείας και προγραμματίστε τη ρ χ η μ χ ρ ηρ φ η ρ ς ρ γρ μμ η

το προϊόν

λησης. Πρέπει να διασφαλίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τον πελάτη. η ης ρ φ μ μ ρ χρ ς χ ς μ η

αστηριότητας του πελάτη μαζί σας.


